
VELJEKSET ALA-TALKKARI OY

Veto 8
                Tahkekütte põleti

8 m³
Küta oma maja
biokütustega!



CERTIFIED 
ORGANISATION

ISO 9001

CERTIFIED 
ORGANISATION

ISO 14001

  VETO 8 - USALDUSVÄÄRNE KÜTMINE

Veto 8 on välja töötatud arvestades tänapäeval 
biomassi põletamise seadmetele esitatavaid 
nõudeid. 8 m3 punker annab võimaluse ladustada 
korraga suure koguse kütust. Punkri täitmise ava 
asub küllaltki madalal (min. 1700 mm) ning tänu 
tugevale vedrulaade etteandele on kütuste valik 
lai. Kütuse ühtlase etteande tagab poolringikujulise 
ristlõikega söötekanal. Seadme ehitus võimaldab 
eraldada söötetigu punkrit liigutamata. Punkri 
õhutihe kaas, AVT-A ventiil, vahaventiil ja tule 
tagasipõlemiskaitse tagavad seadme turvalise 
töö. Veto 8 juhitakse loogikal põhineva A-T Log 
juhtkeskusega. Punkri täitmisava suunda saab 
muuta.

                LAI KÜTUSTE VALIK:      HAKKEPUIT, GRAANULID, 
                                                   TÜKKTURVAS, VÄIKSEMAD BRIKETID, 
                                                   SAEPURU JNE.

Efektiivne etteanne – tänu vedrulaade kahele vedrulatile.
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TEHNILISED ANDMED:

punkri maht 8 m³

punkri tüüp õhukindel

punkri põhja mõõdud 2300 mm (pikkus)
2700 mm (laius)
2200 mm (kõrgus)

etteandesüsteem 1 x segamisketas
koos kahe vedrulatiga

etteandeteo läbimõõt Ø 125 x 10 mm

etteandeteo pikkus 1000 - 5000 mm (standard 2000)

etteandetigude arv (võimsus) 1  (1,1 kW)

pinge 400 V/3 faasi jah

loogika baasil
A-T Log 1 juhtkeskus jah

tagasipõlemiskaitse kolmekordne

leegivalve jah

põleti võimsus 40 - 120 kW

ventilaator jah

Lambda juhtkeskus lisavarustusena

labadosaator lisavarustusena

punkri suurendus 3 m³, kokkukäivm³, kokkukäiv
(kõrgus 500 mm) lisavarustusena

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi!

Veljekset Ala-Talkkari Oy | Hellanmaantie 619 | 62130 HELLANMAA
         puh: 06-433 6333 | fax: 06-437 6363 | www.ala-talkkari.fi
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